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Avsägelse av förtroendeuppdrag – entlediganden och 
fyllnadsval  
 

           2020-04-29 
 
 
 
Till ärendet hörande handlingar finns tillgängliga på 
Stadsledningskansliet, rum 1322. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
 
 
Lena Sänd (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kulturnämnden. 
 
Nuvarande ersättare Johan Dahlberg (S) väljs till ledamot i 
Kulturnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Elisabeth Ivarsson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och 
med den 31 december 2022. 
 
Magnus Rosén (S) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi 
och Miljö AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Susanne Karlander (L) entledigas från sitt uppdrag som andre vice 
ordförande och ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Kamran Rousta (L) väljs till andre vice ordförande och ledamot i 
Grundskolenämnden till och med 31 december 2022. 
 
Ewa Bramstång (MP) väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden till 
och med den 31 december 2022. 
 
Dennis Söderberg (MP) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt 
till och med den 31 december 2023. 
 
Rasmus Kivinen (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Tekniska nämnden. 
 
Katja Lecznar (M) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och 
med den 31 december 2022. 
 
Douglas Torén (M) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman 
vid Borås Tingsrätt. 
 



Oliver Öberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen och som ledamot i styrelsen för Borås Stadshus 
AB. 
 
Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i 
Kommunstyrelsen till och med det tillfälle val av styrelse förrättas 
nästa gång. 
 
Lars-Gunnar Comén (M) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till 
och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Nuvarande ersättare Martin Nilsson (M) väljs till ledamot i 
styrelsen för Borås Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Minna Engström Heino (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås 
Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
 
 
 
 
Yvonne Persson 
 
 
   Carl Morberg 


